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Svetovni slovenski kongres je 27. in 28. maja 2010, v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani in Zvezo 
društev pravnikov Slovenije, organiziral I. Konferenco slovenskih pravnikov iz sveta in Slovenije. 
Dvodnevne konference so se udeležili vrhunski pravni strokovnjaki, ki delujejo na najpomembnejših 
evropskih institucijah, študirajo na prestižnih svetovnih univerzah in imajo ugled v strokovni javnosti 
tako doma kot na tujem. Konferenca je bila dobro obiskana in predstavljena v domačih medijih. 
 
Udeležence konference so uvodoma nagovorili predsednik SSK dr. Boris Pleskovič, dekan Pravne 
fakultete v Ljubljani dr. Rajko Pirnat, minister za pravosodje Aleš Zalar, minister za Slovence v zamejstvu 
in po svetu dr. Boštjan Žekš in predsednik Komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu 
Miro Petek. Govorniki so pozdravili iniciativo SSK za organizacijo konference, ki izhaja iz potrebe po 
izmenjavi tovrstnih mnenj med pravniki, ki živijo in delajo v Sloveniji in tujini. Častno pokroviteljstvo je 
prevzel predsednik RS dr. Danilo Türk. 
 
V programu smo prisluhnili različnim pravnim temam. Najprej so nastopili slovenski pravniki iz 
zamejstva in tujine, ki so nam opisali pravni položaj Slovencev v Italiji, Avstriji, Madžarski, v nekdanjih 
republikah bivše SFRJ in Argentini. Lahko bi povzeli, da je pri manjšinah pomembno varstvo kolektivnih 
pravic in ne zgolj individualna zaščita posameznika. Za to, da morajo države zagotavljati zaščito 
manjšinskih pravice slovenskih manjšin v Avstriji, Italiji in na Madžarskem, se mora aktivno zavzemati 
tudi država Slovenija v svojih diplomatskih odnosih s temi državami. Pomemben vidik ohranjanja 
slovenstva Slovencev v zamejstvu in po svetu pa je tudi ohranjanje jezika – tako v formalnih institucijah 
(šolah), kot tudi v družinah in društvih. Tudi pri tem je pomembna aktivna pomoč Republike Slovenije. 
Oba dneva konference so predavatelji v dveh tematskih sklopih obravnavali mednarodne in evropske 
mehanizme sodnega varstva. Le-ti so pomembno in vse pogosteje uporabljeno sredstvo mirnega 
reševanja sporov med državami, kot tudi med drugimi subjekti na mednarodni ravni, zagotavljajo pa 
tudi varstvo pravic posameznikov in na mednarodni ravni preprečujejo kulturo nekaznovanosti za 
najhujša hudodelstva. Strah, ki ga imajo nekateri v Sloveniji pred mednarodnim pravom, je 
neupravičen, so menili predavatelji. V evropski sklop je bila vključena tudi predstavitev vpliva prava 
Evropske unije na slovensko pravo; poslušalci smo na večih konkretnih primerih izvedeli, kakšna je 
njuna medsebojna interakcija. 
 
Posebna točka programa je bila predstavitev pravne prakse pravnikov delujočih doma in v tujini (Italija, 
Avstrija, ZDA, Avstralija, Argentina). Ne samo da smo izvedeli veliko novega, med pravniki so se spletla 
tudi nova poznanstva, kar je velik uspeh konference. 
 
Drugi dan konference smo tudi govorili o pravnem študiju v Sloveniji in o primerjavi le-tega z drugimi 
študiji na najboljših svetovnih univerzah. Vsi predavatelji, tako tisti iz akademske sfere kot tisti v praksi, 
so se strinjali z oceno, da Pravna fakulteta v Ljubljani dobro izobrazi bodoče pravnike, ki tako pri delu 
kot pri nadaljnjem študiju (tudi v tujini) nimajo težav. 
 
Konferenco smo zaključili s predstavitvijo vpliva novih tehnologij (predvsem računalništva in z njim 
povezanega interneta oz. svetovnega spleta) na pravo, ki je od začetka 90-ih let postavljeno pred nove 
izzive. Za opredelitev in določitev pravne regulative je potrebno meddržavno oz. naddržavno 
usklajevanje prava (predvsem na področju avtorskih pravic) in tudi sodelovanje držav pri odkrivanju in 
preganjanju storilcev sedaj že pogostih kriminalnih dejanj. 
 
Konference se je udeležilo 147 ljudi iz Slovenije in tujine in je doživela veliko odmevnost tako med 
stroko kot v javnosti. Uspeh konference daje Svetovnemu slovenskemu kongresu novih moči in 
spodbudo za kvalitetno delo še naprej. 

https://www.slokongres.com/index.php?option=com_content&view=article&id=200:i-konferenca-slovenskih-pravnikov-iz-sveta-in-slovenije&catid=64:konferenca-pravnikov&Itemid=38


Radi bi se zahvalili vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi konference in njenemu uspehu. 
Predvsem Pravni Fakulteti v Ljubljani za gostoljubje in pomoč pri organizaciji in finančnim 
podpornikom: Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Gospodarski zborniki Slovenije in GV 
Založbi. 
 


